
 

   Ukeplan 2. trinn                                                     Uke 43 

Tlf basen: 476 33 249                                    e-post: mia.stovind@osloskolen.no                                  Hilsen Mia, Jacob, Samsam, Yusuf, Ayoub og Malika 

Følg oss på: https://toyen.osloskolen.no      https://www.facebook.com/toyenskoleOGaktivitetsskole/ nstaghttps://www.instagram.com/toyenskoleogaks/  

All info som gjelder ditt barn, skal sendes på telefon/e-post til basen før kl. 12.00.  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
13.45 – Spising 
 
14.15 – Gymsal 
Vi fokuserer på lagspill  
 
 
 
 
 
 
15.00 – Legorommet 
Vi bruker fantasien og bygger med 
lego 
 
16.15 – Gymsal, åpen base og 
frilek ute 
Barna kan velge hvor de vil være til 
de skal hjem 

13.45 – Spising 
 
14.15 – Lekesal 
Vi fokuserer på samarbeid 

 
 
 
 
 

 
15.00 – Forming 
Vi jobber med finmotorikken  
 
 
16.15 – Gymsal, åpen base og 
frilek ute 
Barna kan velge hvor de vil være til 
de skal hjem 

13.45 – Spising 
 
14.15 – Dans med Stephanie 
Barna lærer å danse med innleid 
instruktør 
 
14.15 – Leksehjelp 
Kun for de påmeldte barna! 
 
 
15.00 – Lekesal 
Vi fokuserer på samarbeid via  
ulike selskapsleker 
 
16.15 – Lekesal, åpen base og 
frilek ute 
Barna kan velge hvor de vil være til 
de skal hjem 

13.45 – Spising 
 
14.15 – Lekesal 
Vi fokuserer på samarbeid 
 
 
14.15 – Danselek 
Instruktør fra kulturskolen som 
lærer barna leker via dans 
 
15.00 – Lek og konkurranse 
Vi leker forskjellige selskapsleker 
 
 
16.15 – Gymsal, åpen base og 
frilek ute 
Barna kan velge hvor de vil være til 
de skal hjem 

13.45 – Spising 
 
Halloween feiring! 
 
Vi samler oss med 
andre trinn, vi går gjennom 
‘’spøkelseshus’’, lager andre 
morsomheter 
 
Barna kan kle seg ut i AKS-tiden, 
men det er ikke et krav. 
Ikke tillatt med tilhørende våpen 
eller andre plast leker. 
 
16.15 – Gymsal, åpen base og 
frilek ute 
Barna kan velge hvor de vil være til 
de skal hjem 

Målet for oktober er: Samarbeid. Vi vil ha fokus på å bedre barnas samarbeid og hvordan barna snakker med og til hverandre. 

 

Husk at vi er et nøttefritt trinn      Alt som inneholder nøtter, er ikke tillatt på trinnet. 

Spising hver dag: Frukt blir servert, vi går igjennom dagens aktiviteter og tar opprop. 

Fast 14.00-16.00 hver dag: Ute: Skolegårdens apparater, ballspill, lekeplasser i nærområdet og frilek. 

                                                 Åpent klasserom: Brett/kortspill, musikklek, tegning og fargelegging. 

Fast onsdager 14.15-14.55: Leksehjelp er kun for de påmeldte. FORELDRE MÅ melde barnet sitt på leksehjelp hvis de skal benytte tilbudet. 

Fast fredager 14.45-16.00: Tøyen hallen for de elevene som vil. 

Husk skiftetøy og klær etter vær. Husk å navne barnas klær. 

 

https://toyen.osloskolen.n/
https://www.facebook.com/toyenskoleOGaktivitetsskole/
https://www.instagram.com/toyenskoleogaks/

